Data: 16.11.2015
ANUNT ANGAJARE

Angajator: SC Car Wash Services SRL
Denumirea postului: Spalator autovehicole (2 posturi)
Tipul contractului: norma intreaga
Locația postului: Bucuresti
Persoanele interesate pot trimite CV la adresa: office@ispalatorieauto.ro sau la sediul
societatii din Bucuresti, Sector 6, Str. Valea Oltului, nr. 71, cod postal: 061971.
Persoana de contact: Razvan Dimitriu – 0723.231.196
Cerinţe obligatorii:
Experienta de minim un an
Seriozitate
Descrierea sarcinilor specifice postului:
- executa lucrari de curatenie auto;
- executa lucrari suplimentare necesare mentinerii curateniei si evacuarii gunoiului
menajer din punctul de lucru;
- este direct raspunzator de indeplinirea intocmai a atributiilor si prevederilor sarcinilor de
serviciu stabilite in prezenta fisa;
- este direct raspunzator de pastrarea bunurilor materiale sau de alta natura pe care le
are in gestiune;
Sarcini:
- sa execute lucrari de curatenie interioara si exterioara , auto, de buna calitate;
- sa execute orice alta lucrare legata de activitatea desfasurata in atelier;
- sa mentina curatenia;
- sa anunte de indata administratorul orice neregula constatata ;
- sa ia in primire toate materialele necesare, avand obligatia - sa asigure pastrarea si
utilizarea acestora in bune conditiuni;
- sa manifeste disponibilitate catre dialog, receptivitate, calm, tact in relatiile de serviciu;
- sa raspunda la toate solicitarile venite din partea administratorului pentru indeplinirea
unor sarcini conforme fisei postului;
- sa manifeste grija deosebita in manuirea si utilizarea materialelor si echipamentelor pe
care le are in primire pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;

- sa fie cinstit, loial si disciplinat dand dovada in toate imprejurarile de o atitudine
civilizata si corecta fata de toate persoanele cu care vine in contact;
- sa respecte cu strictete regulile de protectie a muncii si P.S.I. din obiectivul unde
desfasoara serviciul;
- trebuie sa utilizeze, potrivit instructiunilor de utilizare, substantele periculoase,
instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru.;
- sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat, aflat intr-o situatie de
pericol.

